1972 - 2022

amb
la cultura
compromesa

IÓ HIVERN 2022
C
A
M
GR A
O
FESTA M
R
P
AJOR
L
CARNAVA

entitatger.cat

Amb el suport de

Ens haguera agradat poder començar el nou any presentant
un programa farcit d'actes amb motiu dels cinquanta anys de
l'entitat. Nascuda l'any 1972 l'entitat GER s'ha fet gran, molt
gran i ocupa un lloc important dins la comunitat. La seva
relació amb la festa, la Festa Major va començar forta i amb el
pas del temps no solament s'ha fet més forta i gran sinó que
també més prolíﬁca. A la vegada que ha sabut aportar i
consolidar accions que d'alguna manera ja no són de l'entitat
sinó que formen part del conjunt d'actes populars que
conformen la festa gran de la comunitat ribetana.
Ens haguera agradat, però la inseguretat en què hem hagut
d'aprendre a viure dins la foscor del conﬁnament ho ha
trastocat tot i no ens ha deixat ni el temps ni l'espai necessari
en el qual la trobada és capaç de generar creació. La que ens
cal per omplir cinquanta anys de memòria col·lectiva i alhora
fer del calendari un aparador d'oportunitat per a la celebració.
Ens haguera agradat fer-ho gran i ho farem a dosis curtes i
amb pas lent. Tanmateix ho farem. El temps pot passar
despresa, així i tot l'any és llarg i dona per a molt. I ens hem
conjurat posar color a la foscor i elevar la memòria col·lectiva
de l'entitat a la categoria de l'art a través de les activitats
proposades en aquest programa de Festa Major d’Hivern i les
que encara penjarem en el nostre taulell d'anuncis.

Accions de poesia, literatura, cinema, teatre, música o de la
màgia. Per viure-les, fruir-les, sentir-les i fer-les nostres.
Ho farem, complirem amb el conjur a través de la nostra
relació pagana i sensual, un xic inﬁdel i voluptuosa amb la
festa passant com diu la cançó pels set cels. Set paradisos
màgics i encantats, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Cels
inventats, imaginats, que reﬂecteixen imatges d'un món
ignorat. Per engendrar dins el nostre cap la història certa dels
set cels.
Avui a les portes de l'hivern i amb permís de la Festa Major
encetem l'aniversari dels cinquanta anys de l'entitat amb els
actes en aquest programa anunciats; demà, de peus sobre
l'herba fresca, la primavera deixarà regalimar altres actes en el
calendari; passat-demà, quan el sol es fon en un capvespre,
les nits curtes d'un estiu estrenat obriran les portes del dia
amb nous actes programats i si la tardor enfosqueix no patiu
que a l'hivern ho cremarem.
Apa, que el bon temps i la salut ens acompanyin.

4

GENER

10:00 h

La Nau

Gratuït

RECEPCIÓ SSMM

ELS REIS D'ORIENT A RIBES
Aquest any, ses Majestats s'instal·laran novament al campament Reial
situat a La Nau Pere Vall i Soler del GER per a rebre tots els nens i
nenes que ho desitgin.
Arribaran amb les seves carrosses el dia 4 de gener i s’hi estaran ﬁns al
dia 5 al vespre.
Qui ho desitgi, el dia 5 al vespre podrà acomiadar els Reis quan
prenguin els seus carruatges per anar cap a les cases dels nens i les
nenes de Ribes.

8

GENER

Matins

La Nau

TALLER

TALLER AUTODEFENSA
DONES
L’autodefensa feminista busca donar recursos físics I
emocionals per afrontar aquestes situacions diàries de
violència masclista. En aquest taller, abordem concretament
el procés de recuperació, de restauració dels nostres drets
essencials, per a reaﬁrmar les nostres bases per a
defensar-nos dins del sistema patriarcal en què vivim

ORGANITZA
COORDINADORA
FEMINISTA LGBTIQ+
DE RIBES I LES ROQUETES

Més informació:
coofeministalgbtiqrr@gmail.com
Dissabtes de gener

8

GENER

19:00 h

Bar Entitat Ger

Gratuït

INAUGURACIÓ EXPO

La lògica dels somnis
Lucía Serralta

Aquesta és la primera exposició en què mostro el meu
recorregut amb la poesia collage en els darrers cinc anys.
L'espectador pot mirar per l'ull del pany per veure els
paisatges del meu subconscient. La meva obra et mira.
Reﬂecteix el misteri que ens uneix. Et mostra indicis dels
meus somnis. Et xiuxiueja paraules a l'orella… Aquesta mostra
és un viatge al meu univers íntim que requereix la presència
activa de l’espectador. La meva exploració artística inclou la
meva experiència autobiogràﬁca, barrejant a les meves obres
i llibres fotograﬁes de la meva infància i de la meva família
amb la intenció de re signiﬁcar aquestes experiències en el
mateix procés creatiu. Jo mateixa em sento una espectadora
del meu art. Deixo la ment de banda, i em deixo guiar per
aquestes idees que venen a mi de forma intuïtiva. la seva
pròpia font de poder simbòlica i atenent més a les
sensacions que als pensaments.

ORGANITZA

9

GENER

13:00 h

Bar Entitat Ger

Bo d’ajut

VERMUT MUSICAL

BUENA VIBRA
Guitarrista: Eman Múnia
Cajon: Ferran
Baixista: Fran
Cantant: Gimena

Format per quatre joves, amb moltes ganes i talent, que fan versions de
cançons mítiques de: Soul, rock, pop espanyol, blues… Un guitarrista,
un cajon, un baixista i la cantant.

ORGANITZA
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Amb el suport de
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GENER

12:00 h

La Nau

5€ menors 12 anys / 8€ sòcia / 10€ amiga

ESPECTACLE FAMILIAR

CONTES DEL MÓN DE
LES GERMANES BALDUFA
Cia. TANAKA TEATRE
Actrius i titellaires: Elsa Lluch i Ariadna Matas

Les germanes Baldufa viatgen en un tren mític de llarg recorregut: el
Transsiberià. Com que no estan gaire acostumades a les baixes
temperatures de l'estepa russa s’expliquen contes per fer passar el fred.
Amb els souvenirs que porten a les seves maletes, i amb música, colors,
olors, cançons i moltes sorpreses, recorden tres històries tradicionals
que han viscut en diferents racons del planeta. Amb la participació de
petits i grans esbrinaran el missatge que s’amaga darrere cada conte
ﬁns arribar a la seva destinació. Teatre i titelles per viure una aventura
trepidant sobre els rails de la fantasia!

22

GENER

18:00 h

Sala d’actes

Gratuït

CONSUM RESPONSABLE

TALLER D'OLIS ESSENCIALS
I AROMATERÀPIA
A càrrec de Sara Marín

Coneixes d'on surten els olis essencials ? Quins beneﬁcis
poden tenir en el teu cos? I en la ment? En aquest taller
aprendrem a diluir, a fer cremes per la cara, a fer productes
de neteja per la llar sense tòxics i molt més.
No saps per on començar? Aquí i ara és el moment!
(Porta paper i bolígraf)

Ajornat ﬁns
divendres
18 de febrer
a les 19:00h

23

GENER

12:00 h

El Palmerar del Ger

Gratuït

PRESENTACIÓ LLIBRE

LA MEMÒRIA COMPARTIDA
Autor: Pep Fornés (graller i exdirector del
Museu Etnològic i de les Cultures del Món)
Acompanyat de Joan Cuscó i Josep Mata

El llibre pren com a ﬁl conductor les festes de Gràcia per
explicar una intrahistòria de més de dos segles de la vida
social del país. Ho faig a través de relats, poemes, testimonis
de vista i de la crònica dels fets. Hi ha testimonis que relaten
la part íntima de la reconstrucció de la cultura popular als
anys 70 i 80 del segle XX. Gràcia va beure de les fronts del
Garraf (Sitges, Ribes, Vilanova) i del Penedès ( Vilafranca), per
refer un model de festa d’arrel tradicional. És aquí on
testimonis com Jordi Cubillos, Josep Maria Esteban o o
mateix, parlem dels vels grallers, timbalers, gegants, bastons,
dracs i altres somnis”.
Un llibre d’història i d’històries en què l’autor ens parla del
món de la gralla i de la seva relació amb els grallers i les
festes majors de la comarca, entre les quals Ribes.
En acabar, toc de gralles amb els Grallers de Santa Madrona i
els Grallers de Ribes

1972 - 2022

24

GENER

10:00 h

Entitat Ger

Reserva prèvia

FESTA MAJOR

ESMORZAR DE FORQUILLA
Com ja és tradició, comencem la Festa Major amb un bon
esmorzar de forquilla, degustant una bona varietat de plats
de cuina tradicional catalana, elaborats per l’equip de
cuineres i cuiners de La Cassola.

24

GENER

12:00 h

C. del Pi

Gratuït

FESTA MAJOR

BAIXADA DE GRALLES
Que comenci la festa!!!!!!
T’esperem a la tradicional baixada de gralles des de
l’entitat Ger. Gaudeix de l’acte que dona el tret de
sortida de la nostra Festa Major. Sent l’emoció a
ritme de gralla I timbal, acompanyant als nostres
grallers ﬁns a la Plaça Mracer.

24

GENER

La Nau

Després del cercavila

Reserva prèvia

FESTA MAJOR

SOPAR DE VIGÍLIA
I desprès del cercavila, ens trobem al sopar de vigília de
l’entitat Ger, on podrem gaudir de bona companyia i d’un
dels millors menús vegetarians de tota la comarca, elaborat
per la nostra estimada Frittel.la.

24

GENER

Després del sopar

Bar entitat Ger

CONCERT DE VIGÍLIA

ZEBRASS MARCHING
BAND
Vine a celebrar la vigia de Festa Major amb una de les bandes
més festives de la nostra comarca. Una banda que s’inspira en
l’essència de les bandes americanes amb un repertori de cançons
tradicionals, composicions pròpies, música jamaicana i repertori
de jazz tradicional de New Orleans.
No podràs parar de ballar!!

Gratuït

25

GENER

Després del cercavila

Bar entitat Ger

FESTA MAJOR

VERMUT
+ CONCERT DE GRALLES
I al baixar de Sant Pau, tot seguit després del cercavila,
vine a fer el vermut a l’entitat. Balla i fes durar la gresca
al ritme dels nostres estimats grallers de Ribes.

Bo d’ajut

28

GENER

22:00 h

La Nau

7€ sòcia / 9€ amiga

LA REFESTA !!

CONCERT DE REFESTA MAJOR
AMB...
LA TERRASSETA DE PREIXENS
+ CARLES BELDA
+ LA PORTÀTIL FM
I com que aquest any estem de celebració, ballarem els nostres 50 al
ritme dels qui ens han acompanyat tants anys, com no podia ser de cap
altre manera. Us volem fer un homenatge ben merescut a tots tres, per
totes les bones estones compartides gaudint de la vostre música i alegria
contagiaosa. Però sobretot, per la vostre generositat!

1972 - 2022
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GENER

19:00 h

La Nau

14€ sòcia / 17€ amiga

TEATRE

CELEBRARÉ MI MUERTE
Autor: Alberto San Juan y Víctor Morilla
Director: Alberto San Juan y Víctor Morilla
Intèrprets: Marcos Ariel Hourmann

Celebraré mi muerte explica la història del Dr. Hourmann, que és també
l’actor principal de l’obra. Hourmann és l’únic metge condemnat a l’estat
espanyol per practicar l’eutanàsia. L’actor de l’obra va haver de declarar-se
culpable per evitar la presó, però ell té la necessitat d’explicar el seu cas i que
el públic reﬂexioni i el jutgi pels seus fets.

4

FEBRER

19:00 h

Bar entitat Ger

INAUGURACIÓ EXPO

Mirant el cel
Autor: Arde

El seu autor utilitza tècnica mixta en la seva obra.

Gratuït
ORGANITZA

4

FEBRER

19:00 h

Sala d’actes del Ger

Gratuït

MOSTRA D'AUDIOVISUAL EN CATALÀ

PREMIS VOC

Versió Original en Català. ‘VOC’ signiﬁca exactament això.
Però no ens quedem aquí. Sí, promocionem l’ús de la llengua
en l’audiovisual. Sí, potenciem que el talent emergent esculli
el català per a les seves creacions. Sí, fem possible que aquest
talent sigui conegut a més de 40 municipis de Catalunya
mitjançant la Mostra, i que sigui reconegut mitjançant els
Premis VOC .
Però hi ha quelcom més important: connectem la realitat, la
veu creativa d’aquests 10 curtmetratges, amb les seves
vivències emocionals farcides de present. I el present que
vivim fa d’aquesta edició dels VOC una edició especial, com
ho han estat les de tots els festivals i les mostres de cinema
que s’han celebrat des del passat mes de març. Això ens ha
fet repensar el VOC i valorar totes les opcions: endarrerir-lo,
anul·lar-lo, reinventar-lo, convocar-lo, fer-lo només en format
virtual… I, ﬁnalment ens hem decidit per oferir-vos un format
híbrid. Perquè, al capdavall, volem que aquests
curtmetratges ens interpel·lin, ens facin reﬂexionar i ens
ajudin a repensar-nos. I volem que arribin a tu, que potser no
pots sortir de casa, sense prescindir de compartir una
experiència en directe amb aquells que poden omplir els
cinemes del país. Fem que la cultura ho inundi tot!

ORGANITZA

Programació
FMH del comú
22

GENER

23

GENER

24

GENER
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GENER

• 18:30 h. - CORREFOC – Plç Marcer
• Al ﬁnalitzar FOGUERADA – Plç Esglèsia

• 10:00 h. - ANADA INFANTIL A SANT PAU des de Plç de la Vila
• 12:00 h. - BAIXADA INFANTIL SANT PAU
• 13:00 h. - EXHIBICIÓ ENTREMESOS I BALLS PARLATS INFANTILS - Plç Marcer
• En acabar TRACA DOLÇA

• 13:00 h. - TRACA I REPIC DE CAMPANES – Plç Marcer
• 13:15 h. - CERCAVILA INFANTIL – inici Plç Marcer
• 17:30 h. - CERCAVILA FESTA MAJOR - inici Plç Països Catalans
• 19:30 h. - BALLADA CONJUNTA DE LES COLLES DE BALLS DE BASTONS - Plç Marcer
• 19:50 h. - REPRESENTACIÓ DEL BALLS POPULARS PARLATS I ENCESA CONJUNTA
DE LES COLLES DE FOC – Plç Marcer

• 7:30 h. - MATINAL – Plç Marcer
• 9:00 h. - ANADA A SANT PAU – Plç la Vila
• 12:00 h. - BAIXADA DE SANT PAU

6

FEBRER

13:00 h

Bar Entitat Ger

Bo d’ajut

VERMUT MUSICAL

Mos-Tone; Tone-Mos.
Un i dos. Els dos són un
Aquesta parella de rappers nascuts i criats a Sant Pere de
Ribes composen cançons junts i entenen a la perfecció el
concepte de “sinergia”. Rimes ﬁnes, divertides i soﬁsticades
que et faran entendre el ritme d’una nova manera.
Acompanyats de bons beats i guitarres, el show de Mos-Tone
et farà estar de bona vibra. Mos-Tone; Tone-Mos

11

FEBRER

19:00 h

Sala d’actes del Ger

ORGANITZA

Gratuït

MOSTRA D'AUDIOVISUAL EN CATALÀ

PREMIS VOC

Versió Original en Català. ‘VOC’ signiﬁca exactament això. Però
no ens quedem aquí. Sí, promocionem l’ús de la llengua en
l’audiovisual. Sí, potenciem que el talent emergent esculli el
català per a les seves creacions. Sí, fem possible que aquest
talent sigui conegut a més de 40 municipis de Catalunya
mitjançant la Mostra, i que sigui reconegut mitjançant els
Premis VOC .
Però hi ha quelcom més important: connectem la realitat, la
veu creativa d’aquests 10 curtmetratges, amb les seves
vivències emocionals farcides de present. I el present que vivim
fa d’aquesta edició dels VOC una edició especial, com ho han
estat les de tots els festivals i les mostres de cinema que s’han
celebrat des del passat mes de març. Això ens ha fet repensar
el VOC i valorar totes les opcions: endarrerir-lo, anul·lar-lo,
reinventar-lo, convocar-lo, fer-lo només en format virtual… I,
ﬁnalment ens hem decidit per oferir-vos un format híbrid.
Perquè, al capdavall, volem que aquests curtmetratges ens
interpel·lin, ens facin reﬂexionar i ens ajudin a repensar-nos. I
volem que arribin a tu, que potser no pots sortir de casa, sense
prescindir de compartir una experiència en directe amb
aquells que poden omplir els cinemes del país. Fem que la
cultura ho inundi tot!

ORGANITZA

12

FEBRER

11:00 h

Espai gastronòmic La Cassola

ESMORZAR / TALLER

PREPAREM BULL
DE TONYINA

Cuiner: Ramon Llaó, ﬁll de Baix a Mar de Vilanova.
El bull de tonyina és un plat tradicional de la cuina
mediterrània que s'elabora amb la tripa de la tonyina. Es
prepara amb una picada d'all, ametlles i nyores, i
s'acompanya de patates, mongetes i cargols. Normalment es
consumeix a l' hivern, ja que és un plat calòric i d'ingesta
parsimoniosa. Tant la textura com l'olor són molt
característiques i no deixen indiferent. O agrada molt, O gens.
Aquest plat potent marida bé amb el vi negre.
Amb vídeo explicant l'elaboració i tertúlia.
Menú: bull de tonyina, taronja, merenga, vi negre i aigua.

13

FEBRER

18:00 h

Sala d’actes del Ger

5€ sòcia / 7€ amiga

CICLE RUTES MUSICALS AL GER
ITINERARI HIVERN

El Violí : de la Taberna a la
Sala de concert. Violí versus
Viola dE gamba. Des del violí
acompanyat al violí
concertat
Violí: Elena Bugliari Renzi
Viola: Mario Bugliari
Viola da gamba i violoncel: Peter Krivda

Farem un recorregut al voltant del món del violí: Al principi
un instrument de taverna i de carrer, desprès protagonista
musical dels salons dels reis i dels nobles, ﬁns a arribar a les
sales de concert públiques promogudes per la nova burgesia.

19

FEBRER

19:30 h

La Nau

12€ sòcia / 14€ amiga

TEATRE I MÚSICA

TORNA EL MAMBO!
Cia La Imparable de Sants

Direcció Teatral: Eli Iranzo
Direcció Musical: Massyl Eaita
Produció: Lali Feliu, Diana Amigó & La imparable
Repartiment:
Cant actriu 1: Carme Vilar
Cant actriu 2: Lali Feliu
Bateria: Joan Ramón Solsona
Percussió: Karim Kemmat
Piano: Eduardo Juri
Baixista: Massyl Eaita
Viu una festa major com les de “antes” TORNA EL MAMBO! és un
espectacle amb molt d’humor, música en directe i com el seu nom
indica molta festa! La Montserrat i la Roser, de mitjana edat, decideixen
deixar la coral de Sant Medir, cansades de cantar el virolai i altres temes
més clàssics, decideixen passar a l’acció i muntar-se una orquestra a
mida. Diuen que la seva il·lusió sempre havia estat posar-se un vestit de
lluentons i cantar les cançons de les festes majors d”antes” amb bon
escot. L’orquestrina és i vol ser un orquestra pretesament popular i
generadora d’ una festa on la participació del públic serà també serà un
element clau i singular.
L’espectacle és al mateix temps un homenatge a les festes majors de
tota la vida i a les orquestres de ball de sempre, la dels nostres pares i
avies, que semblen estar gairebé en perill d’extinció.

1972 - 2022

20

FEBRER

13:00 h

Bar entitat Ger

Bo d’ajut

VERMUT MUSICAL

SOULAMI

Piano y guitarra: Alejandra Villar Caziani
Veu: Momo Cabezas
Bateria: Alex Salmeron
Soulnami és un grup de soul creat fa un any, format per una cantant i una
pianista. Momo, la cantant va ser formada a l'escola de talents Music Express
Art de Sitges, dirigida per Alejandra Villar Caziani, pianista i guitarrista del
grup Soulnami. Més tard es va decidir ampliar la banda incorporant un
bateria Alex, un altre talent! Entre tots tres es va muntar Soulnami que és un
tsunami de soul com podreu comprovar quan sentiu vibrar amb la seva
música. Actualment Soulnami compta amb un guitarrista Mariano i un
saxofonista Carlos que fan que el soul corri per les vostres venes viatjant a
una altra dimensió experimentant el plaer total d'escoltar la seva música.

ORGANITZA

1972 - 2022

amb
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2022

24

FEBRER

20:30 h

Bar de l’entitat

10€

CARNAVAL

5è CONCURS DE TRUITES D’AUTOR
Participa en el nostre concurs de truites d’autor, deixa’t endur... imagina i crea la
teva truita. Sorprèn-nos amb la teva creació! i gaudeix degustant i ensumant la ﬂaire
de les altres promeses de la gastronomia cassolana!
Oberta la participació a tothom ﬁns el mateix dia .
El preu inclou degustació de totes les truites + 2 begudes + dret a vot.

25

FEBRER

19:30 h

Pl. Catalunya

Gratuït

CARNAVAL

ARRIVO S.M. CARNESTOLTES
Inici a la plç catalunya ( la del bus), a les 19:30h.
Discurs de S.M. Carnestoltes a la plç de la Vila a les 20:30h

25

FEBRER

21:30 h

La Nau del Ger

Reserva prèvia

XATONADA DE CARNAVAL

SOPAR CARNAVALESC
Sabies què l'origen del xató se situa al món vinícola. Un cop el vi estava a punt de ser
tastat, es procedia a enxetonar la bota, una cerimònia fonamental en tot el procés
que consistia a col·locar una petita aixeta (l'aixetó) que permetia que el vi
sortís del recipient. Aquest moment marcava l'inici de la festa del vi nou, una
celebració que anava acompanyada d'un dinar compost per ingredients salats com
el peix, que es trobaven a les cases dels pagesos i pescadors locals.

26

FEBRER

16:00 h

Plç Catalunya

CARNAVAL

RUA CARNAVAL
INFANTIL
Organitza: Esplai Ger, Esplai Xiroi i Xulius.

Gratuït

ORGANITZA

26

FEBRER

22:30 h

Entitat Ger

Gratuït

CARNAVAL

RUA DE COMPARSES
DISFRESSES I MASCAROTS
A partir de les 00:30h davant de l’Entitat GER.
Entrega de la Perla de Carnaval.

28

FEBRER

19:00 h

Entitat Ger

Gratuït

CARNAVAL

LES COMPARSES
Segueix la nostra bandera a ritme de xaranga pels carrers de Ribes. No
t’oblidis de la barretina, el farcell ple de caramels, el mantó i el clavell
morat. I no et perdis la batalla ﬁnal de caramels a la Plaça Marcer!! El Ger
és implacable!!
Rebuda de S.M. Carnestoltes a totes les comparses i batalla ﬁnal a la
plaça Marcer a les 20.30h.

28

FEBRER

21:30 h

La Nau

Amb reserva prèvia

CARNAVAL

SOPAR DE COMPARSES
I seguidament després de la batalla de caramels, tornarem cap a la
nostra entitat per atipar-nos amb el tradicional sopar de comparses.
Vaaaa! convida a sopar a la teva comparsera o comparser!

2

MARÇ

19:30 h

Plaça de la Vila

Gratuït

CARNAVAL

L’ENTERRO DE
LA SARDINA
Vine a participar del tradicional seguici de dol per la mort de sa majestat
Carnestoltes. Ens acomiadarem d’ell com es mereix, fent una gran plorada
general durant tota la processó.
Funeral de S.M. Carnestoltes i lectura del testament
Lloc: Plaça de l’església
Hora: 20:00h
I en ﬁnalitzar…
Sardinada popular en honor a S.M. Carnestoltes
Preu:3€ (torrada, sardina i beguda)a)

5

MARÇ

19:00 h

Bar entitat Ger

Bo d’ajut

INAUGURACIÓ EXPO

Les vint-i-dos Portes
Amb Nuria Fortuny

Una de les teories sobre el Tarot és que és una admirable
il·lustració simbòlica de l'Univers. Alguns interpreten la
paraula Tarot com ThROA, la Porta. Encara que segons altres
ThROA es pot interpretar també com L'Univers; el Tarot seria
una explicació ﬁlosòﬁca del Cosmos, el seu origen, mode i
objecte. Un gran misteri envolta la qüestió de l’origen
d’aquest sistema; qualsevol teoria que doni raó dels fets
requereix suposicions completament absurdes. El meu
propòsit amb aquesta exposició és explorar aquesta 'Porta' o
'Univers' de manera totalment intuïtiva, amb el major
respecte, però tractant de canalitzar pictòricament aquestes
forces o arquetips que aquesta enigmàtica baralla ens
presenta.

ORGANITZA

8

SETMANA
FEMINISTA

MARÇ

MANIFESTACIÓ UNITÀRIA

DIA DE LA DONA
El 8 de març commemorem el feminicidi d'un grup d'obreres del
tèxtil que van morir cremades a Nova York mentre reivindicaven
els seus drets laborals fa més d'un segle, però també recordem
totes les dones, de tots els temps, que han lluitat i lluiten per
assolir la igualtat real i efectiva. Cal continuar lluitant per
conquerir un futur veritablement lliure de masclisme,
d'assetjament, de discriminació i de violència. Un futur sense
obstacles per a les dones per l’únic fet de ser dones. I seguirem
reivindicant la democratització de les cures i el reconeixement de
la seva centralitat, així com la necessitat de transformar
les polítiques salarials i de conciliació de les empreses.
Ens volem lliures i vives.

12

MARÇ

19:00 h

Entitat Ger

Gratuït

SETMANA
FEMINISTA

MOSTRA TEATRE OPRIMIT

AGRESSIÓ-4
EL MICROMASCLISME
QUOTIDIÀ
Cia TO
Un fòrum al voltant de la por a la diferència i de com aquesta
es converteix en opressió, per subtil que sigui.

13

MARÇ

13:00 h

Bar entitat Ger

Bo d’ajut

SETMANA
FEMINISTA

VERMUT MUSICAL

NAIA NEIRA
Cantautora vilanovina que s’inicia en el món de la música
amb la companyia de l’Àngel Agulló, com a productor
musical i guitarrista. Les cançons pretenen fer reﬂexionar
sobre diferents aspectes de la vida des d’una perspectiva
oberta i plural a ritmes de rumba i pop.

ORGANITZA

19

MARÇ

21:30 h

La Nau

sòcia 8€ / amiga 8€ (fns 1 de març) - 10€

CONCERT JOVE

GER-MANOR SOUND FESTIVAL
MAGGOT TEMPLE + HOLLOW EMPTY MINDS + DJ

Una iniciativa jove que neix arrel de les Jams Sessions de l’entitat Ger que
van arrencar en plena pandèmia, impulsades per la Frittel.la ( bar de
l’entitat), i que acaben convertint al GER en un espai de trobada, d’oci i
creació per als i les més joves de Ribes. El grup jove impulsor d’aquest
“Ger-manor Sound Festival” convertirà trimestralment la Nau de l’entitat
Ger, en un punt de trobada de creadors i creadores joves, amb l’objectiu
de donar veu a grups i artistes locals oferint un espai per a facilitar la seva
visibilització. Aquesta primera edició constarà de dos concerts de 60’ i un
DJ.

26

MARÇ

18:00 h

La Nau

3€ menor 12 anys / 5€ sòcia / 7€ amiga

ESPECTACLE FAMILIAR

DESEQUILIBRI
Cia. VirAl Circ
Intèrpret: Alessia Virgilio
Música: Riccardo Raiola

Un autèntic circ-shake (gust de trapezi, quadrat aeri, acrobàcies, música
electrònica original, cant). Un espectacle cridaner, ple de emocions, que
van del gaudi a la tristesa, fregant per la solitud, així com la serenitat i
ingerència. Un escenari a l'escenari on la protagonista es troba a si mateixa,
es parla, s'escolta, es empadrona de l'aire, ﬂota, somia, es lliura, i troba el
seu equilibri i el seu lloc, desaﬁant les pors. Un viatge interior, íntim, propi
de l’artista, un homenatge a les arts amb instintives actituds inquietes.

27

MARÇ

10:00 h

Bar entitat Ger

75€

TALLER

TALLER CISTELLERIA
A càrrec de: Cristian Real

De la mà del cisteller de Sant Pere de Ribes, Cristian Real,
aprendrem a fer una base de creu de cul rodona i teixirem
amb diferents tècniques de cistelleria.
Cal portar tisores de podar i un drap.
De 10:00-14:00 i de 16:00 a 20:00h.

27

MARÇ

13:00 h

Bar entitat Ger

Bo d’ajut

VERMUT MUSICAL

Eman Munia
i Gerard Pujol
Dos artistes de Sant Pere de Ribes que han unit forces per
crear un duet de cantautors amb uns temes propis
energètics i amb molt de ritme que et faran vibrar!

ORGANITZA

TALLERS HIVERN 2022

Classes de Ioga
L’Objectiu del taller consisteix en harmonitzar
la teva salut a ravés d’un conjunt de tècniques
mil·lenàries psico-físiques.
Tallerista
Prem Prabhati
Més informació i inscripcions
629 412 030 // ger.entitat@gmail.com

Dansa, moviment i creació
Un recorregut per les diferents tècniques dels
nous llenguatges escènics.
Dansa, moviment, respiració, expressió
corporal, teatre i creació de sols, duos i grupal.
Tallerista
Vanesa Sandín
Més informació i inscripcions
669 911 199 // ger.entitat@gmail.com

Música
Explorarem les diferents possibilitat que ens
ofereix els instruments. Violoncel, violí, viola,
bateria, piano i ukelele
Més informació i inscripcions
ger.entitat@gmail.com

TALLERS HIVERN 2022

Circ
Segueixen els tallers regulars de circ al GER.
Vine a provar una classe gratuïtament i sense
compromís. S’impartirà sessions de les
següents especialitats: trapezi i teles per nens
d’entre 6 i 12 anys, adolescents i adults.
Tallerista
Angèlika
Més informació i inscripcions
672 549 988 // ger.entitat@gmail.com

Teatre de l’oprimit
Taller de caràcter permanent, l’objectiu del
qual és crear accions teatrals que permetin
modiﬁcar la realitat, mitjançant exercicis, jocs i
tècniques de dramatització.
Tallerista
Montse Grau
Més informació i inscripcions
ger.entitat@gmail.com

Tricotoses
Explorarem les diferents tècniques de ganxet,
punt i altres disciplines textils.
Més informació i inscripcions
ger.entitat@gmail.com

LES SECCIONS DEL GER
Atletisme

Ciclisme

Fomentem l’esport com
a mecanisme de
promoció de relacions
socials i d’aprenentatge.

Organitzem sortides
pel Garraf i col·laborem
en la organització de
competicions locals.

Més informació
facebook.com/clubciclistager

Més informació
facebook.com/clubciclistager

La Cassola

Teatre

Trobades
gastronòmiques i
elaborem àpats festius
per a tots els socis de
l’entitat

Ha desenvolupat una
àmplia activitat teatral
representant textos
d’autor i muntatges
propis.

Més informació
entitatger.cat/la-cassola

Més informació
facebook.com/clubciclistager

Esplai Ger
Educació en el lleure amb infants i joves. La nostra ﬁnalitat
és transformar la societat utilitzant el mètode del joc per
formar persones crítiques i autònomes amb el seu entorn.

Més informació
entitatger.cat/esplai-ger

Més informació
entitatger.cat/la-tk

LES SECCIONS DEL GER

Muntanya
Amb una programació regular de sortides per
descobrir l’entorn natural del país.
Properes sortides:
16 de gener de 2022
Un tomb per l'Alt Penedès (Subirats)
30 de gener de 2022
GR-92 sud
Cambrils- l'hospitalet de l'infant
Desnivell+/- o metres distancia: 18,270 km
13 de febrer de 2022
GR-92 sud
L'Hospitalet de l'Infant - L'Ametlla de Mar ( Platja Xelin - " cala Mosques)
Desnivell+ 200 metres distancia: 17,850 km
06 de març de 2022
GR-92 sud
L'Ametlla de Mar (cala Mosques) - l'Ampolla
Desnivell+/- o metres distancia: 19,550 km
20 o 27 de març de 2022 (data a conﬁrmar)
Sortida al massís del Garraf
Sortida de Ribes - can Lluçà

Més informació
entitatger.cat/muntanya

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Publi petita

Encara no ets sòcia del GER?
El GER és una entitat sense ànim de lucre promotora d’activisme
social i cultural. Des de l’any 1972 impulsem esdeveniments i
projectes culturals compromesos amb les llibertats nacionals,
la igualtat social i la pau. Si encara no ho ets, fes-te sòcia i ajudan’s
a fer GER!
www.entitatger.cat/fes-te-soci/

@entitatger
@ger_entitat
www.entitatger.cat
Carrer del Pi, 25
Sant Pere de Ribes
08810 Barcelona

ger.entitat@gmail.com
938 961 200

